
I Na ftssembléia LeúislalivaI As sessões de 3nte-ontem e de ontem
Na sessão de ante-ontem da As- nobre deputado pessedista e foram

sembléia Legislativa, lida e apro- transmítídos os seguintes telegra
vada a ata da sessão anterior e dado mas:

conhecimento do expediente, usou
"Exmo. Sr. Ministro Viação

da palavra, em primeiro lugar, o
tUa.

I deputado udenista Ramiro Emeren-
A Assembléia Legislativa de Sta.

'1 ciano, que, tecendo elogios á admi-
Catarina atendendo a justa aspira-B..lIOS nistração da Rêde Viação Paraná- ,

ção dos moradores do sub-distrito,

I Santa Catarina, concluiu pedindo
de Sta. Luzia, municipio de Tijucas,

--�-,.�

I que
a Casa se congratulasse, por te-

distante deste cerca de 12 quilôme-

I F I S f· 30 li, Ab II d 1948 loJ 10 246 Iegrama, com o sr. Coronel Brito
tros, e atendendo ainda mais, o'lorlanõpo is _. exta eira, uc' r il .

H..
por motivo de haver sido o. ilustre .

dcrescente desenvolvimento ln us-
-.-----,------ --;.------------------------------- militar designado para destacada

trial e comercial já agora de notá-
cOmlSSa(; na Capital da Repúbli-

d l.. G ii tt-l �I
.. ... vel prosseguimento ante a instala-

,Homenanem ao' r.. DiZ ��, �
"

I n eJ�oes. P8.ra o
."

ca. o plenário aprovou o pedido do
ção da energia elétrica, na referida.

9 íf li ti deputado Emerenciano.
localidade, apela V. Excia. seja, comBancft do Brasil A seguir, o deputado Alfredo
a brevidade possível, ali instalada

O Estado, pelo seu representante no Rio, dr. Leoberto Leal,
R

.'

NR' . Campos, da bancada do P. S. D.,
uma a 11. eA n c l' a postal-telegráfica,' Lá tio, 29 (A. 1.) - ealizar-se-á �r;,igno Secreíér-io da Viação, Obras Públicas e Agricultura, ja

, éS. a ,ocupou a tribuna para trazer á Casa
que virá n a-o só atender velha aspi-."

bl amanhã a eleição para diretores do .

de Posse do busto ern bronze com que os Procuradores d.a Repu w.a justas referências á memória do sau-
1 t t bémG II ti Banco do Brasil, sendo o govêrno ração daque a geri e, como am

�, AdJ'untos prestam sígnífícadíva homenagem ao dr. Luiz a O 1, " doso conterrâneo Reinaldo Moel-
contribuir grandemente progresso e

'"

b grande eleitor. ° Tesouro Nacionalilustr� Procurador Geral da República. Quiseram assim os no res lmann, cuja morte, há dias, foi pro-
facilidade intercâmbío demais mu-d

. será representado por Jorge Godoi, .

l,rOlU1mOl'eS da homenagem expressar, de público e . ,e manen-a con,
-

fundamente sentida em nossa socie-
S d

_ "�

í .procurador-geral da Fazenda PÚ- nicipíos Estado. - au açoes .

ereta, o seu reconhecimento -pelos notáveis serviços que o pa s e�n blica. dade. Visivelmente emocionado, o
"Exmo. Sr. Senador Francisco

�e!'al e o rndnistérto público federal em par-ticular já devem ao dr. deputado Alfredo Campos concluiu
Gallotti, _ Senado Federal _ Rio.

I.miz Gallotti, cuja carreira tem sido das mais' 'honrosas e Ibrilhantes.

"oncord!lt�
a sua oração por solicitar á Mesa

A Assembléia Legislativa seu Es-
A terra catarlnense tem preponderante parcela de orgulho por U U LI que, consultado o plenário, man-

tado, apela sentido interessar-se
motivo do destaque' obtido, numa ascensão que implíca invulgares

preventl.va dasse, inserir na ata dos trabalho�. junto Ministro Viação pedido hojequalidades .de cultura 'e De caráter, por um Catacinense de tr�dicio- de ante-ontem um voto de pesar e .

h d pelo plenário destaI t'
. .

. ,encamIn a o .1131 estirpe, com outros representantes ígua mente no aveis, a servi- Rio, 29 (A. N.) - ° Juiz da i3 saudades, em homenagem a merno-
C. .

.

riação agência Postal.

f t I
-

d ..

U
. asa, para c I

.

co de seu país e enobrecendo a gleba natal. De- a o, a a .uaçao o Vara Civil deferiu o pedido de con- na de Reinaldo Moel�mann. ��lll- 'I'elegráfica sub-distrito Sta. Luzia,
dr. Luiz Gallolti no -magisté.rio da República, como em outros �e- cordata preventiva, impetrado pela l�emente aprovada fOI essa

sOhcl�a-1 município de Tijucas, vel� e justatores de atividades públicas, se marcam por apreciáveis demonstr-a- firma Fábrica de Calçados Anota çao..
_ . ,. aspiração moradores refenda lo-

1'ÓCS de inteireza moral, de superioridade 'espiritual e de lealdade Ltda., que declarou um passivo su- Na sessao de ontem, .que foi rapi- calidade. _ Saudações".i.. próprda roi-mação familiar, honrando O nome que é pronunciado com perior a um milhão e 800 mil cru- da, o único orador fOI o deputado
respeito em todos os meios sociais, políticos e jurídicos de Santa Ca- zeiros, Antenor Tavares, que aludiu ao no-

tarína. tável desenvolvimento do' distrito de
Ainda quando, 'eX'tinto o Es.tado Novo, o Govêrno da República DI·rritfr da 4dml-nis Santa Luzia, no município de Tiju-

{lass-ou tis mãos dó Presidente' do Juõiciár-io' Federal, recaiu no dr.
.

U .;'
.

fi u
-

cas, teceu considerações a respeito
Luiz Gallottâ· a Interventorta de Santa Catarrna, por fôrça da con- tr��a-O, do MI· "18sté- da sensível necessidade de uma

fiança em que, junto aos poderes da Justiça da República, era tido IIIV H agência postal telegráfica naquele
aquêle nosso c.o,e8tad'llano .. G.ov,er.nando o s�u E�ta.clo",d.urante os PO'�l- fi"O

.

da /Inril1ultora distrito, cuja população, trabalha
cos meses dessa eventualidade na nossa historia política, o dr. LUIZ Hy lU dora e progressista bem merece que

- Galíottí se conduziu de maneira a manter, em nível de incontestável Rio, 29 (A. N.) -- ° sr. Wagner se lhe facilitem os meios de comu-

insuspeição, a sua autor-idade de jurísta, a quem primacíalmente I Estelita Campos foi nomead? ,dire- nicação com outros centros. Ter-
-CUiI111Wia, naquela hora, presidir às eleições. tor do Del?_a�ta:n�nto de Ad.mmlstra- minou ° hnnrado deputado Antenor

.Fê-Io com ,u dignidade em que, ainda agora, o vemos alvo das ma- ção do �hmsteno da AgrIcultura. Tavares pedindo á Casa que tele-
uifestações de apl'êoo·.e de' reconhecimento

d.O
s que lhe pr'estam a

1'1'altr� �
.

'"lt
_ grafasse ao Ministro da Viação e ao

llOm�n,agem, a que nos associ'amos, s'em reservas,
, 'lhJUIl 1-"ll U 10 J ruçao �enad{)r Francisco. Gallotti, illlst:'eDesse llTIodÜ', a homenagem pres,lada pelos Procurador-es 'da Repu- , � '}t . tijuquense, no sentIdo de. tQJ'l1ai'e,

blica. c, AdJuntos ao, dr. !�lÜZ Gal:o�tj, Cl}jO b�sto, �:1C é t;1'al'la,lho. de ,l10RUJlH!J',f_iJ
'

.
' '. hnl�I·t>s�e .pela jl.lstu; asrHradio do

lHJ1 ,jovem cseUNo.r
.

.('alr..n�lrn.�e, VJl'3, pat'H a Shil

f..eJ\,:1' ".t,q,nJ),ell'l Llfil! .

Hio; :0 (A. �.) _ J{'_ esC e-m po-h)()Yo do cltado dIstnto.

, '_:ew,:,:l.o qi"�, 11 i: ')rg.�:,iza�lJl"'�.: do :::,(tI�(,CiclO p��it� üftl'�('em ,�o der da mesa� dn Câmv.ra o projeto I O plenário aprovou a proposta do
t.!,',�:s0 h�t.fldtl-Uc Cjlrli,n1.u Llle� L'(""1.n s"do g. a,t.. e adnhl ada <t aça.1) d.) Ca- de. éxdlfsão dI? llliJitar€� e-xtremis-, .-------------------

. tarinens,e ih.1'Sü·e ·em àmb-üo naci01wl; a serviço da República. tas das fileiras das fôrças armadas. A 17 de I-olhO a convençãoDentro em pouco, a cidade d'e Tijucas vai ter 'Oportunidade de tendo o lider dá maioria encarecido
celebraI' a inwug-uração do busto ,do dr. Luiz Gallotli e lhe pre�tará :1 necessidade de ur!!ência do anda- nacional' do p"" S_ D.assim, por sua v,ez, um 'prei,to em que ge Isolidarizarão lodos os Cata- menta das leis de d�fesa do estafil. RIO. 2.9 (A. N.) _ Sob a 'pre.sidência do sr. ;'jerêu Ramos eBteve!,jnenses, sem disLinção de qÜalquer ml!tureza, t&llto é certo que o . """""- --, °I

reunido; no dia 26, em sua séd�, o -Co'ns'elho Nacional do PSl? Ficouilustre éoes'[adl1ano s,e impôs, em tôdos os tempos, a 'essa generalizada Os traba:bis tas DO a... deliberado convocar a convenção· ul.\cional d,o partido para 'o dIa 17 de
simpatia. ,iu]'bo próximo, nesta capital.

.

., .

"O"rdlll·ntlllrn!lrti'd,'irl"o Dl1l'anLe a reunião foram trüc·adas Idél'as· comr.esp81to ao ace�e-
----------- U U V pU a ramento da marcha rios 'trabalh'Üs parlamenl.are,", tendo o sr. Ben€dlto

Rio, 29 (A .N.) - Pessoa bem Valadares dado c·unhecime.nto ao Cons'elho da carta do ,presidente da
- A atl'lude do, PDS.O,. eu) S p� ulo informada adiantou-nos que a alta FLepública à 'Comissão Intel'par-tidária, I',emeiendo a m€nsagem que foi

� li.cla, ultimamente no Congress\lo,
"

6} II (lireção do P. S. D. é inteiramente

M
-

á U D N ,. f!I n T D ;,�����v:�t!r;�:i��r1�, �'ã:'h!�e��1A' primeira conferênciaoçoes ...,. !lu í. .u.. e ao PoR.- do no partido nenhuma voz discor-
.

AgradeCimentos ao sr. Nerên Ramos- dante a êsse respeito. de "Estudos Jurídicos"
s. J!.�9n(��A.PP��atÇ!,� ,!,�o H�V�!��I�!r.t'! as �� 2���Ô�2,ar do pa- O prof. Stodiecb falará bOje sObre "Pro-

- Na im:portante .reunião realizl\- bancadas federal e estadual, reuni- recer favorável da Comissão de Fi- blemas da FiJo�ofi� do . Direito» .

da ontem, a primeira -depois da in- da pela primei'1'a vez após O encer- nanças o Senado regeitou o proje-
M t d

.

'd' d 8 d to de abertura do crédito de cinco
vestI'dura do sr. José Carlos de a- ramen o o eplso 10 e e no-

milhões de �ruzeiros para estabele-
cedo Soares na presidencia da Co- vembro, resolv·eu: 1°) ,manifesta!;

S d· t' lt d'
- cimento de granjas nas proximida-

D1I'ss-ao Executiva Estadual, o P. . seu agJ'a emmen o a a a rreçao
dades de Belém do Pará. ° sr. Ves-

D., resolveu afirmar a sua posiçã,o do P. S. D., na pesso� do seu dig-
d 'd t N ê R pasiano Martins apresentou um pro-

POll·.tl·ca de oposição ao gov,erno o no p1'es1- en e, sr. 1 cr u amos,
jeto reorganizando o Departamento

""<,si'ado.. . pela integral solidariedade que
A� Nacional da Criança. O sr. Durval
For·am aprovadas três moções de vem prestando à 'Secção ·(-Ie S. Pau-

Cruz relatou o projeto referente á
"'ongratlllaço"es á U. D. N., ao P. T, lo; 2°) congratular-se c.om o. vice.. •
'" dragagem de vários portos, inclnsI-
B., e ao P. R., pela atitude firma- governad?l', sr: Novelll JUDIor,

.

e
VI' o de Aracajú.

da na Assembléia Estadual, e ou- seus .companheI�os, pela, ha:'mol1la - _

tra de a,plal1so.s e apoio à bancada I e unJda�le ,de VIstas ?ra reI�lan[:s O 'aumento para, osfederal do Partido pela rec,onduçã{) no Par�ldo; 3�) apOIar a aluaçao

do sr. Cirilo Junior à liderança da das bancadas.. federal e estadual pe- civis e militar.es- ,. t a Ca'nlara la recondução de seus lideres,J'epresentaçao paUl1S a n .

Rio, 29 (A. N.) _ Segundo se in-
Federal. õeputa9°: Cirilj� J:mior ,e .Oliveil'.a forma o aumento dos militares e

A reunião durou cerca ,de 1 hora C?sta; 4) exprl.mI_:' por ll1tel�me- civis será 'a partir de primeiro de
e meia. Ao terminar, o S1'. Macedo' dlO. de uma comlssao aos PartIdos

'Maio pl'ó>x.imo. Será estabelecido o

S 'nformou á reportgem

que;1
Cohgados, na pessoa de s,eus res- salario de 1.250 cruzeiros e o au-oares I
't· l'd A blé' E

a Comissão Executiva havia ,deli- pec IVOS I ,eres na s·sea: ,Ia
i

�.- menta será .de trinta a quarenta por
llerado, por unanimidade, prosse- tadual, o a�r�ço pela umdade. bu- cento, para diarista·s. ° aumento

.

, l' ha politica traçada, em U�nte e eflclente que a$sumll'am previs.to será de vinte a trinta Jlór..gtln na. III .'
ti t·· d'relação ao governador. na defesa o pres 19lO e a mte- cento, .de acôrdo com a categoria.

gridade de São Paulo; 5°) reafirmar Também serão incluidos a polícia
seu deliberado propósito de mau- militar e o Corpo de Bombeiros- des
ter-se na luta c,ivica em que está t� capital e será estabelecido novo
o Partido empenhado, até que São critério para a tabela de aumneto
Paulo se v'eja reintegrado em suas dos extranumerários. Tais são as

tra,diçõe�, ora cruelmente poster- informações colhidas pela reporta
gem sôbre êsse a,ssunto.

Não circularão

:f't�.rtGllio:rl� @ ��. ��eNlII.tCI!! 81JJNEI NOCETI - Dlret.ol' Dr. RrTREN� DE ARRUDA
Diretor de Redação. GUSTAVO NEVE�

...

AD. XXXIV

Em seguida, o sr, Presidente,
deputado José Boabaid, deu conhe

cimento á Casa de que estiveram no

Palácio da 'Assembléia os SI'S. Major
João Faustino e o Vigário do Es

treito para convidar os srs. deputa
dos a assistirem a entronização da

Imagem de Cristo em uma das Sa

las do Grupo Escolar "J o s é

Boiteux", daquele distrito. Em

atenção a êsse convite" 9 sr. Presi

dente designou, para l'épresentar a

Assembléia Legislativa na' referida

solenidade, a· seguinte.' Comissão �

dePutados Pinto de Arrud'a e Biase

Faraco. do P. S. D.; .fuâo José Ca

Pl'al, da U. D. N. e Braz Alves, do
P. T. B.

,COMUNICADO.DO P. S. D.

8. Paulo, 29 ( V. A.) - Após a

reunião de ontem da Comissão E

xecutiva do P. S. D., foi distribuído
à impren.sa o seguinte comunica«o:
�'A Comissão Exe.cutiva do. P .. S. D.,

° Diretório' do C. A. XI de Fe

vereiro, da Faculdade de Direito
de Santa Catarina promoverá a rea

lização de uma série de Conferên
cias de Estudos Jurídicos, a partir

Para tomar parte nessas sessões
de Estudos, estão sendo convida
dos; pelo D. A. XI de Fevereiro, a

classe estudantil de FIQrianópolis,
os professores dos estabelecimentos
de ensino, autoridades e todas as

pessoas interessadas.
'Na segunda quinzena de maio, o

dr. Rubens de Arruda Ramos, Di
retor da Penitenciária do Estado,
realizará a 23. Conferêneia da série,
sôbrc o têrmo "Função Social da

téria.

Pena".
Os Estudantes de Direito que pa

trocinam esse trabalho de divul�

gapão de cultura contam com a pre
sença e o apôio das autoridades,
dos 'proessores, dos estudahtes, :' 1

d FI
. . m

imprensa e do povo e onanopo-
!is para que possam alcançar o ob

jetivo colimado.

do corrente mês.

Para dar início a êsse trabalho de

divrilgação e atualização de conhe
cimentos sôbre assuntos jurídicos,
sociais e filo�6ficos, foÍ convidado,
para realizar a la Conferência o sr.

Professor Henrique Stodieck.
Sob o tema "Problemas da Filo

saia do Direito, "o ilustrado pro
sofia do Direito, " oilustrado pro
fessor nos apresentará sua exposi
ção, hoje, ás 19,30 horas, no salão
da Biblioteca da Faculdade de Di

reito, á Rua Esteves JU'l1ior 11.
Faz parte da norma adotada pe

los organizadores dêstes estudos, a

realização de debates' sôbre os as

suntos abordados. Termi'nada a lei
tura dos trabalhos, solicitar-se
á a ,manifestação dos assi,stentes,
quer para discutir opiniões mani
festadas pelos conferencistas, quer

para 'sugerir novas opiniões quer,
ainda para esclarecimento da ma-

g-adas ".

domingo'
Rio, .29 (A. N.) - Vários matuti

nos cariocas já informarani ao pu
blico que não circularão no próxi
mo domingo, em virtude de sábad�
ser "dia do trahalho" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ISEGUNDA·FEIRA
Expresso São Oístõvão - LaIDl'Ill

7 horas,
I

I'
16 horas.
Auto-Vlacão Itajat - Itajal - 15 )lo.
Expresso Brusquense - Brusque -

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarine11Sl! - JomvUe

- 6 horas.

Auto-Víação Catarinense - Curitiba
- 5 horas.
Rodovíáría Sul·Brasil - POrto Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Br-asüelro - J..invil.

-II
ás 5 e '14 horas,

TERçA·FEmA
Auto-VlaçAo Catarlnense - POrto Ale

gre - 6 horas.
Auto·Vtaçã\o Catarmense - Curlttba

- 5 horas
Auto-Viação catarínense

- 6 horas.

Auto-Viação catartnenee
-- 6 horas.
Expresso Mo Cristóvão - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna. - 71Aa

e 61,2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
A"to-Viação Itaja! -- ttajat - 15 no

ras,

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às
5 e 14 horas.

QUARTA-FERA
Auto-VlaçAo Catar-ínense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarlnense

,_ 6 horas,
Auto-Viação oatartnense Laguna

- R,30 horas.' I

Hápido Sut Brasllelro - JOlnvlle - às I,:, e 14 horas.
}<::Xpresso São Cristovao - Laguna - _""""'me_........".=..... .. ..--

'1 horas. 'I'Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
• I

"a:.-utO-Viação ltajal - rtaja! - 15 no-

I
Expresso Brusquense - Nova Trento �

- 16.30 horas. �
Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre

!.- 3 horas. I
QtJINTA·FEIRA

Al\-to--Via�o Catarinense POrto

I'Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarínense CUritiba

- 5 horas,
Auto-Vlação Catarinense Joinvlle

çia Santo Agostinho - Rua Conse- - 6 horas.

JAut,o..Via�ão Catarinense - Tubarão
lheiro Mafra; '_ 6 horas.

!
24 sábado :_ Farmácia Esperança Auto-Víação Catarinense - LagUna

- 8,30 horas. ,,,.
- Rua Conselheiro Mafra; Exprp.sso São Cristovão - Ls.,(UIla -

25 domingo - Farmácia EsperaD� '7 �:;�êsa Glória _ Laguna _ 6 1/2
_ Rua Conselheiro Mafra. e 7 1/2 horas. I' ,

.
" Expresso Brusqueríse - Brusque -

O Serviço noturno sera efetuado '16 horas.

Pela Farmácia Santo Antônio sita' Auto-vtação ItajaI - ltajal - 15 ho
ras.

a rua João Pinto. <, Rãpído Sul Brasileiro - Joínvüe - às
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste J .tda - Xapecõ - ás.

. . . . . . . . . . . � � - .

- 6 horas.

! O ESTADO

'�t.�
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DI_oI': RUBENS A. RAMOS
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,
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llavresenÍ&Dte:
A. S. LARA

JiN Beaador Dantas. 41 _ 54>
.•1lW

J'.t- 11·10. - Rio d. Joeire
RAUL CASA..t\fAYOR.

... I'.n•• de Oli..lr.. 11 -
8� .BSar

1'e1. 1·.87. - 810 Pl!\wlo

.A88INATURAS
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bl.ll .� ...... :'.. ' Or3
·�,,,-,,,w•...... Cr�
iM"".r. '.�.'" Crt
�.r,. _ Cri
m_are �e . '. ClI'O

Ni.:bterlcr
m:.. .. Clt 1 ..

�e.tre Crt •••• 'D
ftri:Ae:!tn Cvi U,..
."ore ranb. . .Cr' t.•

I
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I
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411,"
�a.�
III...
',1.

I Oe odpn.... 1Í1f�1II1I!I. •..""

i tla}tllead08, nlo M.rlio
. ".1'01"4101L

I 1\ t!llrt'IÇio nio se rfil«PC!>JJt.>
I'Illltllb. peloa eO!lceU••
a.ltid.os DOI) _rUI"

UIIlllaIl..

Farmaclas de plantão
21 quarta-feira (feriado) - Farmá-

Viação Aérea
Herário'
SegUnda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 12,.t7 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
Terça-feira

GRUZEIRO DO SUL - 12,00
Norte
VARIG - 12,30 - Sul

Qua1'tarfeira
PANAIR - 9,.f9 - Norte
CRUZElOO DO SUL - 11,00

Norte
VARIG - ,11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,� - Núrte
PANAIR - 8,30 - Snl.
VARIG - 1,'2,'30 - Sul
CHUZEIRO DO SUL 13,55

i Norte
CRUZEIRO 'DO SUL

Sul

", )

15,30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO' SUL - 7,20

Norte
PANAIR - 9,40 -=- Norte
VARIG - 11,ro - Norte
PANAIR - 12,47 - Slll

Sábado
VARIG - i2,3D - Sul
CRUZEIRO DO SUL -,13,55

Norte

Domingo
PANAIR - 9,4{) - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Sul
PANAIR - 12,47 - Sul.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de catarinenses
-destemidos e o Uüolégio Bar
riga-Verde", usará a mesma
tJandeira.

Horarl0 das empre�
S8S rOdtHllar.ias

1__"_II•••III•••�.iII••••111••••••••111•••••••••••111••••••Iii., maxima rapidez e .garantia para transporte de (mas mercadoriae-
.. . . . . ..

AJ!entes em Florian6polis CARLOS HOEPCKE S. A,

Joinvile

Joinvl.Le

Tubarão

Curitiba

-

III ALVARO MILLElV DA
SILVEIRA.
ADVOGADO

MARIO CLIMACO DA
SILVA "

�ONTADOR
Caulal Civele e Com.rciaia.
Contrato., Distrato.. etc,
Serviço. de Contabilidade

'

em geral."
Caixa POlital. 105

Florian6polj,a - S. Catarina

Dt Ltnclolfo ti.;'Pe-t'€bcú
ADVOGADO· CONTABILISTA

CIVEL [ COMERCIAL

NAVIO-MOTOR' "ESTELA"

SENHORES ESTRANGEIROS
'CONSTITUiÇÃO OE SOCIEDADES

CONTABILIDADE GERAL

FLOR:ANOPOLlS-S,C.

Dr. CL4UlNO G�
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• Clvel

Constituição d. Socledad.
NATURALIZAÇÕES
Título. Doalal'at61'�0,

Eeorlt••• Pl'QÇQ 15 d. No.,. 23.
,

lo. andar,
R•• id. - Rua Tiradente. 47.

rOI�E •• 1468

�V1'M. _
• . ·I,�· .••

.."
,

Pat�bens !
Muitas felicidades pelo nascímen

to de seu filhinho 1

Mas, não esqueça, que ° melhor
presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do €REDITO
MUTUO PREDIAL.

SEXTA-FEJRA
Rodoviária Sul Brastl - POrto Alegre FRAQUEZAS EM GERAL

- A�t��ÇãO Catarinense Curitiba V 1-N H e C R E O S O T A D O
- 5 boras.

.

«SILVEIRA«
Auto-Viação Catarinense - Joinv1le

••••••••••••... • ••••••.••••.•••••
- 6 horas ..

- A firma M. L: ARAUJO (Empresa Intermediária), acha

se, perfeitamente, habilitada à atende-los em todos os seus di

reitos perante as leis do País.
-0-

PEBMANÊN'CIA NO PAíS - OpçÃQ DE NACIONALIDADE
NATURALIZAÇÃO - ,REGISTRO - TíTULO DECLARATó-'

RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE CARTEIRA DE
MOTORISTA
-0-

- A Assistência e informações sôbre processos já encami.,
nhados aos Ministérios e Repartições competentes no Rio de'
Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre - Florianópolis
Curitiba.

Auto-Viação Catl'rinense - La2"lJ,nB

I
- 6,30 horas,
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Auto-VIação Itajaí - !tajaf - UI ho-

ras.
,

Ex.presso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Cat9;rinense - Curitiba

Brusque

Joinvile

Auto-ViaçAo'
- 5 horas.
Rápido Sul BrasUeko -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

JolnvUe -

LENHA
Peça pelo telefone 719

-0--
- Consulta e informações sem compromisso. ,

,

- A única, no Estado, organizada e especializada
assunto.

no-

Auto-Viação Catarinense
- 7 horas.
Auto-Viaç.!lo l..àtarinense - TubarAo

- 6 horas.
Expresso São CristovAo - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquen.se - Brusque -

14 horas.
Auto·Viaç!i{) Itaja! - ltajaI - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Jolnvile.

Pronta entrega

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

1 O 2 2

Telefone a esse número e a bi.
cicleta da Tin turaria Cruzeiro ràDi.
damente irá buscar seu terno.
R. Tira-dentes, 44.

VENDE-SE
Uma otima propriedade

I contendo 2 casas, garage, PO-
mar e pasto. '

Tratar em Rancho Queima
do na Farmacia Pilar ou em

Cambirela com Raul Sell.

O Crédito Mutuo Predial, ofere
ca ao. leu. a..ociadol o melhor
pI'ano, no melhor lorteio, por Cr$
5,00 men.ais;

-0-
ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, 23 _ 10

J sala 4.
f' -É .Enderêço telegráfíco : INTER.

Caixa Postal.- 195 - Telêfones:
- 1584.

- 1409

CIA CATARII'!EHSE
DE TRANSPORTES AEIlEOS tTOA

,

....................... .; ....

COMERC�: Bl um 0.
'\11'() ,à Biblioteca do Centro :Aca
�oo XI dlo Fevereiro. Coa�
tribniráa, AflaIm, J)U'a a f�
çio cnltural doa ea�
�e ammibi I
("'Cunpa.nàa prõ-Un'o'" ..

r:. '.. 'X.l d. F�4))"

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que d'ese

Jem viajar conhecendo todo D Es
tad'O poderão obter os fundo.s ne·
ile-ssários exooutandu facil tarefa
que hem executada lhes proporcio
nará ainda algum saldo em di
nheiro.
Infor.mações à rua Visconde de

Ouro Preto D. 13 das 9 ás 12 e das
a ás.17.

'

I

, ,- .

PAl�AIR DO BRASIL S./A.
Novo horário

A PARTIR DE 1/3/948
2". FEIRA

Panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

4". FEIRA
. panair - Norte: 9,40.

, Panair - Sul: 12,47 .

5". FEIRA
Panair - Norte: 6,50.
Panair - Sul; 8,30.

6". FEIRA
Panair - NOTte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47. -.

DOMINGO
Panair - NOTte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

-

andar'

Relojoaria
de JUGEND & FILHO

I
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO De:

REEMBOLSO POSTAL
.

Faça seu pedido por carta' ou telegrama e "'<H�:Ue
sômente quando receber.

/

I

N. 11, Cr$ 260,00
Marca SOLAGO 8 tubie.

Mate:l'ial da 1.&

N. 2. Cr$ 200 .00
Qualidade d. primeira.
FobricaQão Italiana.

COl'aa diverilGl..,
Altul'Q 13 cmt.

I
Caixa de niqueI-cromo.

NOSl:os rel6gioB lião acompanhado. doa respectivo. certificado.'
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

C\1ritibg·· Praça Tiradente•• 260·. J?arand

fAR�ACIA ESPERANÇA
do FarmaeêwUeo lOLO UUS

Hoje ••lIlImhl lNri a .aà pnlerl.à
Vresu uel••aÚI 'A _raqetru - Ro.e.piUalll

..rIaa - Ante. •• krRela..
hra....... a ..nta .....rTbda .. I'�tún.

: "I·i
f

f

1 elevador WAYNE para automoveis
2 talhas para 3 toneladas'

1 maquina de lavar
Prateleiras. balcões etc ...

Tratar'na GARAGE DELAMBERT

. -

OCaSlaONeg�cio de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. L

dL� --_'

CLUB DOZ
PROQRAMA PARA O MÊS

�DIAS 1 E 2, CEDIDOS À ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS ROTARIANAS. DIA 9, DOMINGUEIRA. DIA 15, SOIRÉE. DIA 23"
DOMINGUEIRA. DIA �1 SÁBADO, som ÊE. AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TE IUO INtCIO ÀS 21 HORAS.

HfJi,e-� no' na$�iô40 O: T B .e> o' �'�r�;d·�� Festividades de N.
B . I' '� _iII .til. 1!IiII

.

_

u ....v.,
!!I

..

,

�

S. d.Oi!. Na, veg�ntos
.

A data de hoje recorda-no", que:
I

' �
•

� II � J!.�
_

II 'O
__:_ em 1625, D. Fvadique de Tole- Dechu acoes 60 sr_ �Jereu RaIIU)S Como nos anos anter�ores re�l�.

AN[VERS�\iuos
I
do retornou a Bahia, expulsando os zar-se-á amanhã e depois, na VIZI"

F.\.ZEM ANOS HO.rT�: hnlandêses ; Rio, 29 I:.V. A.) - :É certo que a ouvidos, senadores íl deputados, 1'0- nha cidade de Biguaçú, a tradícío-

_ a exma. sra d, ·.iIa-r'i.a Barbosa
- cm 1804, em Recife, nasceu i entrada do P. T. B. no acôrdo ele- rarn unânimes em $8 pronuncia!' a nal festividade de Nossa Senhora

.Born viúva do sr. Alfredo B. Born:
Antônio Peregrino Maciel Monteiro, verá ser examinada, uuestâo polf- favo!' ria inclusão do P. T. B. no cios Navegantes. Além das come-

, •

Par ão de Itamaracá; Iica que r, pelos demais partidos, Aeôrdo. E isso .lá consütu i, sem rnorações populares haverá queima
- o sr. Eduardo Santos, concei- ,

·tuado farmacêutico. proprietário
- em 1825, na cidade de Fortale- signatários do Acôrdo. dúvida, uma quase definição do de valiosos e belíssimos fogos de ar-

za, por sentença da Comissão Mili- Não se pode adiantar Qual a rea- própr-io part.ido.
-

tificio. A banda musical Amor á
-da acreditada "Farmácia Moderna";

tar, o Coronel Andrade Pessôa e o rão oficial dos mesmos ant.e o Fat.o. Aliás, temos-ouvido mesmo, nas Arte abrilhantará os festejos.
- o sr. Jaime Carreirão, hábil Padre Albuquerque c Melo (conhe- O S1". Nerêu Ramos, por exemplo, J d P S-\ D CIlIC o apoio Ó

.telegrafista do Dep. dos Correios rouas o ....... , -,

ciclo por "Moror-ó "}, implicados na inquirido por nós -- que -invoca- idéia será total.
..,e 'I'elégraf'os: insurreicão reuublican a de 1824,'

A
. -

' - mos sua qualidade de presidente
- o sr. Luiz Ibani, competente .. - cm 1838, em Rio Pardo, o Ge-

.industt-ial: . 1 B t -'.1 J Rib
.

do P. S. D. - por isso mesmo se
'l',·,·a. sen o I. anoe I erro derro- excusou de fazer declarações.-'- a exma. sra. d. Carolina Ta- tou uma divisão sob c d do oman o o

- A questão é polttica e teria-:ránto Piazza, espôsa do sr. Luiz General Sebastião Barreto;
.Boiteux Piazza: . - em 1839, na Vila de Pioca, Ala-

- a sra, d. Ninete Campos Ra- gôas, nasceu Floriano Peixoto, Ma-
-mos Calhei-r-os, espôsa do sr. Mário rechal . do Exército, "Consolidador
-Oalhein-os, csnceituado exportador: da Repuhlica ", "Marechal de Fer-

- o jovem Flordoardo Sena, fi- 1'0", herói da guerra do P�raguai,
lho: do casal Antenor e Olindina Ma- Bacharel em ciências fisicas e ma

.ría Sena, aplicado aluno do Colé- tcmaticas, Ministro da Guerra, Vice-
+gio Catarinense; chefe do Govêrno de 1889, Vice-Pre-

sidente da Republica. Faleceu em
29 de Julho de 1895;

- _ em 1854 foi inaugurada a pri-.
rr-eíra estrada de ferro no Brasil,
de Maná;

em 1900, passou a responder
pelo Ministério da Guerra o Mare
chal João Thomaz de Cantuaria.

André Nilo Tadaseo

- as senhorinhas Zulmira Sil-

va; Érica Souza, filha do sr. Ftan
-císco .de Paula Souza, Valkíria

'Pamplona, filha do casal João Otá
vio e Orlandiua S. PampIona;
- os meninos Manool Morais Sa-

--va.s, filho 'do sr. Nicolau Estef'ano
.Savas, próspero comerciante: Ali.
-ce Marinho Ferreira, filha do .sr,

Manoel Marinho Ferreira; Stela
Marla de Souza, filha do SiI' Osví
'Souza, indust·rial, e sua senhora d.
..Haymée V. de Souza.

x'xx

�-;::./

-r.���

�
_.

(u!.� ("'tto traduz qualioad9!
PElÇ'.'-c 09 seu íOl't'Iecedor.

•

BRITSH BROADCASTING CORPO
RATION

Programa para o Brasil:

SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL
19,30 - Bihg Ben.

, Resumo do programa de
hoje.

1}J,05 '� Inglês pelo Rádio - repe
tição da aula de ontem.

19,15 - Bing Ben. Noticiário.'
10,30 - ImpérIo Britânico de Hoje

- O Império Colonial Bri
tânico - palestra de John
Grenfell Williams.

VIAJANTES: 19,45 - Música Ligeira.
LADISLAU OLIVEIRA 20,00 - Palestra a ser anunciada.

En� companhia do Prefeito Alber� 20,15 - RecitaJ de violão por Fred

'ito Crippa visitou ontem Florianó� Phillips.
'POlis o Sr. Ladislau Oliveira, do Al.12o,30 - "Políti�a. Intemaciollal'.',
'10 Comércio de Laguna e procer I

comentano por Harold NI-

pessedista . de grande prestigio na. _

colwn.

,queIe município. W,4·5 - Programa musical a ser

x x x
- anunciado.

JOSÉ FRETTA 21,00 - Big Ben. Noticiário.
Procedente de -Azambuja mUlllCI- 21,15 - Novo Conjunto Londrino

· pio de Tubarão" visita Florlanópo- de Cordas, sob a regência
'!is o Sr..Tosé Fretta, grande indus· de lrevor Harvey, num

-trial e comerciante no Sul Catari� programa de Melodias e
·

nense. Danças Escocesas do Pas.

S. s. é tambem Vereador pelo P. sado.

'S. D. em Tubarão. '21,45 - Rádio-panorama.
x 1: x 22,05 - Música Ligeira.

MANOEL FEIJó 22,15 - Big Ben. Noticiário.
Está em Florianópolls o Sr, Ma- 22,20 - Comentários da Imprensa

noeI Feijó do alto comércio de Britânica.
.

rrubarão, onde reside, e onde é 22,26 - Resumo do programa para
·tabém Vereador pelo P. S. D. amanhã. Hino Nacional

Britânico.
-----------"'----- .'22,30 - Fim dà transmissão.

.

iA solenidade... Allaga-se
Uma casa sita á rua Germano

�Tcndhausen.

Informações nesta Redação.
ConclUt'1ão

· almente necessário para conservá-las lu·
tando até que a vitória final se assegu·
rasse e a liberdade fôsse conquistada.
Nada há que eu possa fazer ou dize!'

que, ele qualquer maneira, lhe compen·
se po, essa perda. Êle perdeu-se, porém,
honros2.mente e na cornpanhia de outros

bravos patriotas. 'Permita-me, pois, que
a esta expressão de profunda simpatia
,de meu país, junte também a sua grati
dão pela dedicação e sacrifício de A1f.re·
,do da E",lva. Respeitosamente,

(ass.) William \val'd -Smltil, chairl1lan.

POLYPHEN·OL
o Desinfetante da atualí<fade
Tenor dos micfobios, acha-sé

à Vl!:n1:l n�·t praç 1

Pedidos a J. MARTINS &.
SILVA. Rua Jcão Pinto, f 6

Caix_. Postal n. 332

3

AGOST
DE MAIO

A séde do Clube ·15
A diretoria do Clube 15 de Ou

tubro está concentrando, suas

atenções, no momento, na constru

ção da séde � social.
Graças' ao espirita de compre

ensão e de colaboração do Exmo,

Sr. Governador do Estado, dr. Ader
bal R. da Silva, que prontamente
prestou o concurso do seu ativo

governo li importante irticiativa

daquela sociedade, os serviços de

terra plenagem do terreno destína-:

do á séde, á Rua Conselbeiro Mafra,
já se acham concluídos.
Isto representa um passo deci

si V'O para. o grande ideal dos asso

ciados, É oportuno, por isso, lern
brar a todos que sô os esforços da

digna Diretoria, tão esclarecida

mente dieigida pelo sr. Astrogildo
Machado, não bastam para chegar
ao fim. É mister que todos os 50-

30 Domingo Farmácia Santo Agos- cios pensem na sédo social como

tinha -- Rua .Conselheir? M�fra. um gTande objetivo de todos, e

O serviço noturno sera felt�, pela I que sejam solicitas' f'm seu apoio

Pref. liberto C'rinpo Fa�'má�ia Santo Antônio s,a a Rua I tI tão grande melhoramento, prin.
II Joao Pmto.

_ 'I cipalmente pondo-se em dia com·
: Esteve ontem em Florianópolis o A presente tabela nao pode.ra ser

I'd dSI' Alberto Crl'ppa d'gn P -f 't .
, . . - suas mensa J a es.

, . '.' 1 o rc eI o alterada sem preVIa autorlzaçao
'É di' t dMunicipal de Laguna.

'

t'
. � pBnsan o na a egl'la que o os-

� deste Departamen o. I .

s. s. esteve em Palácio onde foi t d S' d ...... ' bl'ca
teremos no dJa ,em que pudermos

Departamen o e alI e rlI 1 , . .

cordialmente' recebido pelo gover- ?6 d Ab'l d 1948. lllaugurar a nova séde SOCIal, que
em - e rI e

d
.

j'
..

Ilador Aderbal Ramos da Silva, com
' aq111 lIl'lJD o meu a,peJo- aos so-

quem tratou de vários assuntos de PASTA DENTAL cios do nosso viLorioso Clube 15,.
interesse de seu municipio. I ROBINS?�_l___ s,em esquecer um ,só e visando uni-

'M" ,·ssa
-,

de·t- meAS �:m::;enoe;�:o����:od�'Ot:ne:�n�j:U�:
ficação paJ'a nós e para a cidade,
sejamos um só, unidos DO' mesmo

A 1\1' \T" d R -' , ra' Joa-o Tolent'I'no dn So.U°<l José I pensamento e no mesm{) esforço.
na l' arJa leIro. a cOSa, \IU\, 'v'"

_ .

Cândido da �iIva e F'arní!i�, José �ole,nLi.no de Souza e :Família e loao Avante, pOIS pela ,sede social do
Carlos tia.s Neves c FamllIa, oonvI-dam os parentes e pes�o.as de. snas At'tur Pires
l'elaçôes para assislirem à missa do 1° mês, que e� 'S'LmraglO. da alma.l' Clube 15 de Outubro
ele sua incsql,1ecível amiga � !Senhora Vanda J3ul�ao PalmeIra. Lope·s • .. ; _ _ _ _ _ ..

(falecida no :IUo de Janeiro), mandam rezar no dIa. 4 (terça-fetra· às �*",,--�-or_w'hr �_�_oI'IooII

7,3º. horas !DO allal' de INos·sa ,s�Thhora de Lourdes, na 'Catedral MelrO-!E§naDCado .

[lolrLalla. -. �
Aos que ()OmpaDOcerem a êsse ato de fé cl'Ístã, antecipam ag-rade� BerlIm, 29 (D. P.) - O Chefe da

cimentos. missão militar -italiana em Frank-
furt, Mário Castignami, que estava
visitando esta capital, foi atacado
e espancado numa rua do setor

., francês de Berlim na noite de sá-
(DaT muito, ,eom o- pouco de mui,tos) bado último, ao que anunciou uma

Pro,pl'ietários: J. MOREIRA & mA.
. I agência alemã licenciada pelos

Rua Vis<lOJ1de de Ouro Preto,. 13 - Oaixa Postal, .5 - Tel. 13241 russos. Castig'nanú foi hospitalizado
Endereço Tel. - CRETOMUTUO - Florianópal-i'S - Santa Ca- com graves contusões na cabeça. Os

t.a.rina. assaltantes estavam "envergando
uniforme do exército britânico".

DEPARTAlVIENTO DE SAúDE

PúBLICA
Mf:S DE MAIO
PLANTõESele ser examinada pelo partido. o'

•
.

' .

E• t t tid
-,

hví
1 Sabado (Feriado) Farmácia Da

ntre an .o, o -par 1 o e, o Vl:1-
F' R F r S h

.

dt
mente, repr-esenLado Delas pesse-: ('?-D u.a e F1pe ? �\.; d. . . .. onllngo arnlacIa 1..0 ema -

distas. E sem dúvida que, entre os
R J

-

P' t
. �.... . .

ua oao ln o;
pessedístas, os mais categorizados 8 S' bad F

-'..
Sa t A t'

.

. .

'

a auo armaCla n o n oruo
politicamente são os parlamentares. � Rua João Pinto;
A média das opiniões dêstes re 9 Domingo Farmácia Santo Antô-

presenta a opinião partidária. Ora, Dia _ Rua João Pinto;
os pl'óoeres poP-...ssedlsí.as por nós 15 Sábado Farmácia Catarinense _

Prefeito Vidal Ra
mos Júnior

nua Trajano;
16 Domingo Farmácia Catarinen

se - Rua Trajano;
22 Sábado Farmácia Rauliveira -

Rua Trajano;
23 Domingo - Farmácia Rauli

veira � Rua Trajano;
29 Sábado Farmácia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra;

Está entre nós o sr. Vid,aJ Hamos
Junior, operoso prefeito municipal
de Lages e prestigioso procer pes
sedista na região serrana.

Com 0:1 nossos votos de feliz esta
da na Capital, apresentamos-lhe os

li ossos cllOlpriment05.

Crédito Mútuo Predial

Rcsultado do' 1:2° sorteio ",PiLANO B" [',ealizado dia 28 de Abril

üe 1948.
CADERNETA N. 17.228

PRÊ'MIO ,MAIOR EM MERCADORIAS NO VALOR DE CR$ 5.000,00 .

APROXIl\L\.ÇõES SUPEThIORES AtP·ROXI!l\IAÇõES INFERIORES

Em merüadorias no valor d�. Em mercadorias no valo!' de

Cr$ ô50,oo cada uma Cr$ 250,00 oada uma

Reforma da legisla
ção cooperativista
Rio, 29 (A. N.) - O Movimento

Renovador dirigiu um telegrama ae

presidente da Comissão de Indústria
e Comércio da Câmara, solicitando
o andament" do projeto do sr. C IS�
ta Pôrto e Nes'tor Duarte e outro de
reforma' da legislação cooperativis�
ta, cujo relator é o sr.' Daniel Fa
raco.

Caderneta n. 17.2-29 Cader,neta n . 17.227

Caderneta n. 35·049 Caderneta n. 35.047

CadernC>ta. n. 26.567 Caderneta' n. 26.1.565

Caderll,eta .n. 11.359 Caderneta n . 11.357

CaderneLa n. 36.050 Cader,neLa n. 36·048

, O resultado é dos einco primeiros prêmios da LOTERIA mDE-
I .

RAL, da última extração ['ealizada no dia 28 de Abril de 1948.

AVISO: O próximo- sorteio do, mês de Maio, rea.lizar-se-a no día
2 de Junho.

FlorianópO'lis, 29 de AbrH
_

de 1948.
VISTO: Danw ,C. Neiva - Inspetor auxiliar dos Clubes d,e Sorteio.
Proprietários: P. P. J. ,MOREI-HA & erA.

C�É!DITO MUTUO PIREmAL

Telegramas reUdo�
Na Secção do Tráfego Telegráfi

co desta Capital, encontram-se re

tidos telegramas para as eguíntes
pessoas:
Madre Tecla, Emílio Marques, Ca- -

rolina Maria Silva, Calvy e Exsllla.Domingos FernlUldes de Aquino - Surperintend,ente Geral.

(
\
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SN'RS.
ASSINANTES
Reclamem

imediata-,mente qualq!er irre- '

..gularidade na entrega ..

de seus iornees,

JEEPS NOVOS

� .

Costureira'
Maça sabendo cortar otere

ce seus serviços
.

para' coeiu-
rar nas reeiâeneies,

.'

Cartas parâ Irene Maria
Pereira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua La ias
••

,
e- - • r' • •• '. •• •

.

·Vende�se
Um barco. Ver e' tratar na

firma Reinisch S/A.
Rua João Pinto.' 44

• fi '... �
'

'" '. .. ..

o TESOURO
Da Instrução está ao alcance,

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alf'ahetizaçâo no Grupo
Esco.lar São José. na Escola Indus
trial de Floríanopolís ou na Cate..
dral Metropolitana.

-_._--

-

,I lG

A • fim de desfazer dúvidas, cormmico a quem interessar po",,,:;t,,A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL que o aprendizado e os exames para Carteiras Nacional de Hall ií-

tino 1948-clvil Avisa aos seus psrtadores de titulos já integralisados ou sorteados tação não 85"0 obrigatórios por intermédio �e Auto-Escola, no enta.n.-
li'" de acôrdo com ° decretoIeí n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos 10, serão exigidos para ipstrueJ?-dos os .Si�gUlll.les:.

.

. . . . . a) estar ao lado de IDCJlDOnsia hahilitado ;ofereço dois para pronta entrega, CASAS, para pro�ta entreg�. -: P�Fa maw�es es�lareClme�tos dln��-�e b) ser maior de rs anos;
no Rio de Janeiro, corri capota, '80 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmídt, (Edífícío c) possuir carteira de identidade;

. .

pneu sobresalente e ferramentas Amélia Neto}. d) ter licença ,e zona. limitada, pa,;ra. o aprendizado, mediante
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. __._.__ declaração da autoridade de 'I'rànsito:preço único Or$. 52,000,00, cada.

e) não oonduzir no vefculo, outras pessoas, a não ser: o inst_rutor.Cartas ou tel-egramas para Caixa Seu prt!'i.'t"bf:!isfl de naturalizarão Inspetoria de Veículos e Trânsito Público, em Flol'lanópohs, 27
Postal n. 328, F'lorianépolís, ou U U",'f!;.>� lU Y de abril de 1948.

'

P�����l����e �.e.s:a .�����ãO. ainda nao foi' despachado? ,"��uno da Gama ,Loho d'<Eça - �nspetor Geral.

Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Administrativo V. S. deseja cooperar na grande obra sacia! de recuperação

,Caixa Postal fo·132, Rio de Janeiro solicitando informaç�e�. Es.se Es-
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, deí-

.

oritorio se encarrega de acom: nhar e requerer no Ministério da
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Uatat'i-'Justiça o que necessario .ror á ��ú concessão, bem como, de registro. ,

,

de diploma divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de ,nense, em poder desta redação. '

casamento de qualquer parte do Paíz. '
.

Empresa Sul ste Li itada
Linha

-

de transporte coletivo entre , . I
FLORifANóPOLIS � Xajpecó - Joaçaba - Lajes e. Bom Retiro e,

Vioé-Versa. '. .
.

SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 511.. feiras às 6 horas- dll RUA ÇONSELIH'Emb M.AFRA, casa, grande com 6 quartos, sala, na-manhã. "

.

.' '. nlíeiro etc. Serve também pa·ra· comercio. Preço 'Cr$ 22{).oOo;06�
,

.

.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às '211.. feiras às 6 horas .da manhã.
INFORMAÇõES NA: AGÊNCIA GLO.wA. \, ' .

-0- .

Praça 15 de-ncvemhro, 24'...0... Florianópolis '__ Forre i.t3L . RUA CONSELHEIRO l\{;ç\FRA; Prédio d-e Comércio, com 2' pavi.-
• '--__I..._.__.__ ,

�__, menws, sendo .O térreo para comércio e o superior para', residência,

-G'��,_---:---":-w, d
...

p'a"c
'

.

r ótimo ponto. Preço Cr$ 350.000,00.
. •.c. 1I11a .' O •. rs;,.ua ". .

� * "
"

.'M ' ,.; - ,', IfLUA JOSE MENDES, casa própria, .em. estado de nova, construída.
Publica relação dos 'comeroiantes e índustríaís com seus ande- em terreno de marinha medindo 15x35, �om 3 quartos, sala, varanda.

etc: Preço ,Cr$ 50.000,00. ;,
.

Intercômbío Cultural
.

/ Económico Financeiro
Diretor-Proprietário: ARNA[/D F. VELLOSO - Curitiba

· ... ',,, ..... •• fi .

reços. '

\ .

.Cada.· guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviârio
•••• 'Paraná e Santa Catarina.

. .

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. ,.626. - Cur.itiba.

TemolS para demenlltragõe. \:Ipa
relhol! para cinema -de -l6mm por-
"tatil. ,35mm, portatll. sem.i·porta- L- Te'8'tOiCOS,til. 35mn'l pesado tfixo} vindos di· Ivros ""'.11
rétCl'""\ente da fábrica. InformaçÕds
Rua General Bitenooltrt N: si I em neralTlorianópolil. -. '. �

•

�UA VOLUNTÁRIOS DA pÀrRIA N.o se • I.· ANDAR

C/H�"PO';;TA.�.5t13· 'ElHO�Il6-40· TnCGJ!"AIM:;, .PflOIECIOIl".

Agencia Garai para S.;Catarina
Rua Felipe Schmvdt , 22-,Sob.
c. Postal, 69: Tel. «Protetora»
I r FLORIANOPOLIS

lO ••• 0 0 •••••••••••••••••••

ROBINSON
PASTA DENTAL

• lO. � .. . . .... ..lO.... "., .. .. .... .. ......

FERIDAS. REUMATISMO E
""

PLACAS SIFILITICAs

Elixir. de rtoguel'ra
Médicação auxilieI' no trotamentc,

i da ilIifllú
• • OI • .. • .. .. • • .. lO, 'OI ,

.

Co VALE De ITAJ.u
. ' Prooo:rem nA :&gêuefa

PrOgTêsso,
LIVRARIA 43, LIVltA.RIA:

,

ROSA.·
....... .

,-f

APARULHOS CINEMA..
TOGRAFICOS

. ·· .._.-· ... ....-......... ---._....v._._ ... ._.

TECNle\

o Br oaí] para !!Seu

desenvolvimen'tc

neçessito da técnico.

todasem as

profiusõã. ,

LIVRARIA ROSA
R'ua Deodoro, 33 - Fpolb
Atend.· pelo Serviço

Reemholso Po'-!taL

Insoetoríu de Veículos.
IIL

e Transito Público

COMPRA E
VE N DÀ DE liiii"iP7�pp�iõõ9"i'jiiii'i,.iii!i

. CA5ASnfRQf,IIOS1f!'§!����'§!!������
\ .

i
.

HIPOTECAS.
AVAlI.,.ÇÔES

.

do , -0-,
PeTJA DEODORO, prédio "com fi quartos e demais instalações. Pre-

ço: Cr$ 60.000,0'0'.
•

RUA AL1VÜRANTE LA,MEGO, ótimo U�'édjo construido, em terreno
de 17 x' 30 todo murado, com í quartos, etc Preço: ür$ 215.000,oú. c

�o-

I CAP.QEII:R.AS. casa ,desocupada com 3 amplos quartos banhéír-o
ág:ua'queiüe c fÍ'ia, banheiro, chuveiro, instalãção sanitária, ·etc. Pre
ço: C.r$ GO,OQO,oo.

'.

.-0-

RUA VIDA.L RAJl\lOS,' casa desocupada com 2 quartos, etc, Pr�ç{}:.·'Cr$ 50.000,00'
. . �- .'

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de, madeira, .construida em
·terreno com 15x26, com ,3 quartos, sala de jantar, casinha, instalação
sanitária .etc., Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000,00.

--0-
.,

GAPOEllJl.�I\JS, casa construída em terreno com a área de 86.000m2.
todo cercado com pastagem para 15 cabeças, ·boa água etc. Preço .•••

Cr$ 50.000,00.

'.

HANCHO QUEIMM){), ótimo prédio todo revestido de cimento, com
todo o conforto, com 5 quartos. chuveiro, água quent-e e fr ia, um mo
tor Delco, 2 dínamos com 900 amperes, 215 arvores frutiferas já pro-
duzindo etc. Preço Cr$ 60.0'00,00.

'

--0.

TE,RRENOS
RUA FELllipE SCHMIDT, tendo 11,pOx30. Preço Cr$ 35.000,00 .

-0-

RUA BtU1VEENAU, tendo 8,70x32,. rua c�lçada,' linha ·Circular•
Preço Cr$ 35.000,00.

--o""":'
ESTREI'l10, 5 lotes de' 10x40 (:2.000lÚ,2), ótimo local. Preço: Cr$

50.000,00. "

-0-

RUA SFJRVIDKO FlR.:\NZQ;NI, div�rsos 19tes a :garrir de Cr� �.OOO.oo•
--0- '; •

.. ....H IPOTiECAS .

Aceito capital para empregar sôbre gar'antias hipotecárias.
-

Coa..
�ulte-me sem compromisso. Sigilio ab�oluto.

'1.'''* *
'

F A Z E .N D A

ISÃO, JOAQUIM, grande gleba de terra com cêrca de 5.000 pinheir ...ls

de 40 centimetros de diamentro e ml).itas outras bemfeítorias, como

seja serraria etc. Dou informações detalhadas aos interessad·os. P.re9G
(;r$ 500.000,00.

-- •

o·

v
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,P E 2 DE MAIO DE 1948 - GRANDE FESTIVAL PRÓ BOLSA DE ESTUDO PROMOVIDO PELA. ASSOCIASSÃO DAS DAMAS ROTARIANAS
. :DE FLORIANÓPOLIS, NOS SALõES DO CLUBE 112 DE, AGÔSTO. PARTICIPARÃO POR ESPECIAL DEFERÊNCIA, DA "ORQUESTRA SINFôNICA -DE
.FLORIANóPOLIS" E DE CONSAGRADOS ARTISTAS UCRANiANOS SOPRANO E TENôR: DANÇAS AO COMPASSO DA ORQUESTRA DO CLUBE 12
DE AGÔSTO. PRENDAS - PRÊMIOS -. SURPRESAS - Tv-,'imOLAS. SORTIDíSSIMO "BUFFET" COM SERVIÇO A CARGO DE GENTíS SENHORITAS

DO NOSSO "GRAND MONDE". MESAS A RESERVAR NA SECRETARIA DO CLUBE, 12 DE AGôSTO A PARTIR DE 2'6 DO CORRENTE.

,DE ENCONIRO
,;·MftRCIOO

,

tOM O fUTURO!
Avida vertiginosa das grandes

.cídades brasileiras confirma ma

terialmente a previsão de que

.o
: Brasil é um país de encontro'

'marcado com' o futuro,

Dentro desse dinamismo das

.metrópoles brasileiras .- ou atra

vés da vida laboriosa das cidade

.zínhas e vilarejos do interior -

. sente-se, hoje, o proprio amanhã

desta imensa nação.'E. Brasil aro- )

"Ia '_ pelas avenidas e boulevards

. turbÍíhonantes. ou p"la amplrdão

.,

. .
,.

,_silenciosa dos campos lavrados

_ os produtos Esso rspresentarn,

./ "alimento, força e proteção par"

, . os veiculos que ,rolam pelas ruas,

,o� para as máquinas que traba- .'

-Tham nas fábricas e I 'ouras.

*

.lrabalhando com Essa, Dra� afora.
*

,

Ce;ca de 5.000 OV(lis ES$G
.

. por todo o país illç!icam o

'local ,onde se podem obter

os melhores P"'od_utcis petro
.tíjeros automotivos.: Sirvét

.se �empre sob o Ova.!

�
-STANDARD' ou

COMPANY
/

,O f B R A Z I L
...

i

.1
"'l\PITAb E RESERVAS'

�m.�� _ llin - �.� ii A I �
�Cmlm!O� �. �1l.\A!4�.�l�ii·*'·�'f

Cifrem do Balenço dt 1944,

Sinitl1t:roli pego I! DOII újtirooil li) �no"

ReflPODlia't. 'Ud""t;'iCfo

"" t.{II(,bilid�ri��1t
.

Recetl!
Ativo

-

c-,
Cr$

80,900.606,30
5.978.401.755.97

6'7.053.245,30
142.176.603.80

Díretcresi
Dr: Pamphilo d'UtrA Freire de C�n,�lb.(.';. :Dr� FnwcuJco
de Sá, ,Al'lillio Mac$orra, � Dr. Jeaquim Baú etc de AI'3ujo
e JOGt! Abreul

-:

ZYH r. 6 R��tO Difusora de Laguna,
Ouçam, di àriernen te, das 10 âs [4 horas, as e udiçõe« da

970 kilocicIos onda de 300 metros.

Laguna -- Santa Catarina - Brasil

.z:::z;::_

161. Delegacia Reuiteal do Trabalho
"

o Delegado Regional do Trabalho no Estadô de' Santa
. c�taI'i.J.1a.

faz núbuico para conhecimento dos interessados que o Sr. Ministro do

;rw.l1JYalflO, Indúslria e Comércio, assinou em 26, 90 .CQ<rr�nt,e a portar
ria nO' 12<6, "autorizando, por motivo de conven�enCl� 'I,')\.I',b11oa., o fun

cionamento, no próximo domingo, dia. 2 de '!n,aw, nao SO dos �stab�
lecirnentos que exercern . as atividades especlÍIcadas na portaria ?11-
nisterial na 3/f2. de 19'10 de. acôrdo com as nor-mas previstas ness-e

ato, 'como també'm até ás '12 horas.. das [ndúsl.r ias. de carnes e Ç1el'lva.,
CIos, na' de panificaçã-o, no comércio varejista .de, gêDl�,ros �llment!-·
dos e nos salões de. barbeiros, cabelel�e:ll'OS .e similares .

Florianópolis, 27 de abril de 194.8.' .'
-

(Ass.) Raul Pereira 'Caldas - Delegado ReglOnal do Trabalho.

��W<! '�.

ecrístros de Diplomas.

BV
AVISOS

. DIPLOMADOS P0R ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos, têrmos
do Projeto 521.B/4.7. deverão reauerer a validação dos seus diplomas
no prazo de 90 dias, .

• .

. DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (COmé�clO) - Nos têr-

mos do Projeto 520/47, poderão registrar os seus díplomas.
, ,_

I REGISTROS DE P�OyESSORES: P!!�erão rrequerer a subsuuueao
,

\
dos seus. registros provrsortos por definítivos.

-r .r �

.

PROFJSSTONAIS ESTRANGEIltOS: De acordo com o Pareoer 221.

. do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas,

�CASAMISCELÃ"NEAdiiliC)1 DENTIS'BAS ESTADUAIS: Podem valtar seus diplomas.
SI"TO

.
.

.

TRA'�AMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO EN n

buidoea dOI Rád\OIl R. C. A I
. BUREAU UNIVERSITÁRIO

. Vi.ctor. Válvula!! e DifiCoe.! Av. Alte. Barroso, 11, 10 andar - Ca.hxa Postal 3.\l3� - Rio

Rua Conselheiro, M�fm! . Dir-eção do DR. PEDRO OLAVO DE MEl.N�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domi�go próximo, na baia sul,
Conforme Já divulgamos, terá

lugar no próximo domingo, na baia .

sul, �om início às 8 horas, a segun
d� gigantesca regata a vela, orga
nizada pelos destacados esportistas

o
Humberto D'Aláscio e Orlando Fi
lomeno, concorrendo barcos de vá
rios tipos, como os "lightningL]
"Sharpie", Iole Olampíca, Balieiras

.

c Canôos.
.

i

Há grande interêsse em tôrno
dessa competição, prometendo ser
a maior já realíaada em nossas
águas.

.

= '" 2__.......-.�.':��

a· seguida gigantesta regata a vela

.----------------------.--------��----------------------------------------------------------------------------------------

DireçãO) de PEDRO PAULO MACHADO

o Ubiratan
Aí vem a equipe campeã pau lis

ta de 'basquetebol, numa das mais
sensacionais temporadas esportivas
já existentes em San.ta Catarfna-

Procuramos, porísso mesmo, sa
ber qual sería o primeiro' adversá
rio dos carnpeães da pauldcéia e
soubemos que o primeiro clube a
associar-se a temporada promovida

o Ubiratan sagroil;.se campeão de vele: e. vlee-campeà- de b -squeu
Mais uma rodada em disputa do Atlético - Meira, Djalma. Ca- Marcos (Vadíco) . gar - Lira e Clube Doze, I.; 11° lu-

'I'orncío Municipal doe Voleibol e peta, Fonseca, 'I'atú e Arilto. Lira - Barbato, Pedrinho, Ven- gar - Atlético e Pígueirense, U.
Basquetebol foi realizada. Na noite Serviram como juizes os srs. tura, Hélirrho e Wallace. Volei - 1° lugar - Ubiratan
de ante-ontem, com a presença de Osní Barbato e Ondínaido Oltvei- Juizes: .Ponciano Mar tins c'Hé- (campeão), O; 2° lugar - Barriga
grande assistência, o Ubiratan, que ra. Uo Fonseca- Verde (vice-campeão), 1; 30 lugar
dias atraz quebrara &. Iavencíbílí- Logo a seguir entraram na qua- Com os jogos de ante-ontem, eS- - Atlético, 2; 40 lugar - F'íguei-
dade do Barriga Verde em volei e <Ira 06' "fives" do Ubiratan e do tão assim colocados os clubes dis- rense e Lira, 3.
basquete, conseguiu doi", significa- Lira para a disputa da peleja de putantes, por pontos perdidos : Para a noite de hoje estão mar-

Itivos triunfos que lhe deram os bai<iuete. Basquete: 10 lugar - Barrtga-. cados os seguintes encontros:
ambícionados títulos de campeão l! Ubir-atan apresentou-se com Verde (campeão), ,1; 20 lugar - Volei - F'igueirense x Atlético.
de vaIei e vícecampeão de basquete. grande disposição para a luta e Ubiratan (vice-campeão) 2· 30 lu- Basquete - Ubiratan x Atlético.

Ás 20 horas, precisamente, te- em 'poucos 'minutos o marcador
'

ve Inic!o o penúltimo jogo de vo- i conseguiu 16 pontos, enquanto I) ------------------------------------------

leibol, reunindo na quadra do Li-" Lil'a, jogando sem concurso de O Comandante . Cabe deixa rá;ra Tenis Clube os scxt�f;os do TJb�-l Bicudo, o ponto alto da equipe, 'U .g;:, �>

ratan c do Clube AtlétlJCO.· O prl-, pouco poude fazer. A prírner-u
meíro "set" favoreceu o Atlético fase terminou favoráv-el ao qua
por 17 x 15, vencendo: o Ubiratan dro de Rubens Lange, por 20 x 16.
«I segundo "set" 'Por 15 x 10. O 3ô Na f'ase final os rápazes do Lira
e decisivo "set' teve pouca dura- entraram melhor, não conscguin
cão, pois o Ubiratan, [ogando com do, entretanto, deter o arrazador
tôdas as suas possibítidades, 10- avanço do adversário que nessa

grau abater o seu leal adversário fase fez 28' pontos contra 8, ter
pela incrfveI contagem de 15 x O, minando a contenda C(\111 a vífória
.repetindc, assim, a' brilhante faça- do Uhirutan por 48 x 14.
nha do ano passado, quando "li- Os pontos foram conqutstarlns
quidou" o Aventureiro Volei Clu- nor Nazareno .(16), Ético (11.),
be, Campeão do' Estado, por idên- Edí, (12) e Marcos (6) para o

,lica oon,tag�m· Ubiratan e Barbato (8), Hélinho Amanhã, finalmente, no eampo
Os conjuntos estavam as'sim or- (II) e Venlura (2), para o Lira. I da ]i'. C. D., com �nLrada franca, pe-

ganizados: Os quadros jogaram assim for-' lejarão o;: fOI'·f.'C8 conjuntos de pro-
Ub.iratan - Vadioo (Edi), NiI-1

rn;lfll)�:

I
fissionais do Avaí e do Pau1a Ra-

dOI,. Érico, Humberto, N�bor ê Ubil'(llan - Va'dico (Humberto """", '-''11 ·"omenloraç.ão ao· "Dia do
Elias. e 'Iarcos), Edí, Nazareno, Érico e TraballlD".

\.

3'

sera' CorinUans-Paulista
'"

o
.

primeiro
pela benemérita F. A. C. foi o de
Rubens Lange, a equipe notável
-do Ubiratan S. C. que, ainda no

jogo· contra o B. Verde conseguiu
esplêndida vitória.

<O quinteto da faixa venrnelha es

tá, atualmente, com jogadores de
quilate íneguelável, todos bem trei
nados, de grande condição física

adversário do
Lar condignamente o basquetebol
fr·e,n te aos campeões da terra ban
dei ranl e.
Congratulamo-nos com a direção

do grande clube pela esplêndida
cartada ao aceitar o jogo de ·extl'éia
contra a 'Poderosa equipe campeã
paulista.
A rapazlada do Ubiratan sabe o

que quer 'e lutará de igual para
igual com aquela [lama e cavalhei
rismo que a caracteriza.
A'1;oroi,da í'lorianopolitana con

fia

Plena':;j'
nte na capacidade e

tenacidade a equipe do UBIRA
TAN que j '''rã uma partida s-en

sacíonal, co. uma flas, melhores
equipes. do Brasil.

c técnica.
Já. pOI' ocasião da ,temporada do

Botafogo o UBrRATA:-i fez bélíssi
ma partida perdendo' nos momen
tos finais por 31 x 24, o que quer
dizer que jogou quasi de igual para
igual.
Í: um grande quadro, com reais

possibilidades, e capaz de repr-esen ,

ODEON hoje ás 7,45 horas

Avant - Premiere - Execepcío-.
nal - (Dedicado ao Belo Sexo)
Toda a Cidade vai se encher de

amores

A história encantadora dos deva

neios de urna mocinha linda, sim

ples e sonhadora, que passa radie..

I!dênci d F C' D sa pela téla, envolta numa onda de

preSl enCI8 ti " " •
. lcôre� .maravilho�a.s e de melodias

Segundo fomos informados, o Gatarinense de Desportos, em "11'- cnf'eitiçantes, deixando em todos

sr- Capitão de fragata Alvaro Pe- tude de ter sido transferido para a nós uma ponta de saudade pelos
reíra do Cabo ?eixarú brevemp,nle! C�.l!ital Fede!"al a serviço do Minis-ldias que passaram e nunca mais
o car:�e preSIdente da FedeJ>aç •• o· !.eno da' Marlllha.

hão de voltar'

AVOI' X PIlULA RAMOS' (T:��:�Or)
N li n COM: Jeanne Craín

.. _ :Secundad� pelo novato e simpã-
O Aval amda 1rao ire 'esqneceu das I tico: Glenn Langan

pes�das derr�tas. qu� o

.ca.mpeão .ci-I 2 horas de sonhos e saudades ..•
tadmho. ilie mflIng1u no. ano pas- 2 h' d d nlevo e t,cl'nura. __"lado e :trá ao gramado dISposto a OI �s e oc� e

.

t d . 1
.

tó
. 12 horas de delicadeza .e poe�la ..•U {) pe. a VI rIa.

Um filme que se aSSIste tres ou

"KNOCK-OUT" MORTAL mais vezes ...

lVIilwauree, 27 (U. P.) - Jackip Atenção: Não conte êste filme aos

Darthard. peso-médio. de 19 anos seus amigos, pois sua história de'"
de idade, morreu depois duma luta verá ser vista para ser sentida, e a

contra Bert Lytell, nesta cidade. originalidade que êle encerra só ::-r

Darthard caiu inconsciente depois tela. é permitido revelar - Faça
cte ser l.ltingielo por um "direto" na também.o possivel de não chegar
cabeça no sexto round; e levado atrazado
para o hospital foi submetido a No programa� 1° O Esporte em

uma operação de m:gêllcia, verífi- Marcha _ Nacional Imperial Fif
cando-se a formação dum coágulo mes _ 20 Fox Airplan News 30 x
·de· sangue no cél'ebro. 30 _ Atualidades

Preço: Crip 6,00 único

Censura até .1-� anos.

Suspensas todas as entradas Ele

favores e permanentes, exceto

Imprensa e Autoridades .

a

tJMI ORGAllzacto DE VENDAS E SERViço
A SUA DISPOSiÇãO

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

• • • • • • � ••••••••••••• o· ....

I IMPERIAL hoje ás 7,30 horas
RITZ hoje ás 7,,30 horas Um � profundo drama de amôr e

O comediante máximo -Cantiflas S('ntimento inspirado na famosa
- Suzana Guiz3r - Pedro Armen- Opera de Puccini:
darjz .

SONHO DE LA BOHEME
NEM SANGUE NEM AREIA COM: Beniamino Gigli

Ele não queria nada com os tou- A voz de ouro do Cinema Ema-
ros. .. mas foi obrigado a bancar Gramatica _ Grande Atriz Euro-
o vale�te por. uma linda dama péa .90 minutos de- Bôa Musica

Can�lf.las fOI torear pOí engano'... No programa: 10 O EspOl·te em

mas VIU que o touro estava m�smo Marcha _ Nacional Imperial Fil
deeidido ... Cantiflas o inimit.ável,. llJes _ 20 A Voz do Mundo - Atua-
em sua mawr interpretação. lidades

T N? progran�a.:, �rasil �m Fóco -

Preço: Cr$ 3,00 único
NaclO'nal NohclarlO Umversal Censura até 14 anos.
Jornal

Preços Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos.

\

A International Horvester, através de suas 'Filiais, Distri

buidores, Concessionários e Revended"res, apresenta uma

organização de Vendas e Serviços cobrindo todos os pontos
do Bra!il onde trabalham Caminhões, Tratores e Mõquinas
Agrícolas International.

U,tilize"se. d.u nossa organização sempre que precisar
de' as'slstência mecéinicaI ou de novas máquinas.

1 ROXY hoje ás 7,30 horas

i
Martha Legrand - Juan Carlos

j Thorry ,

I A CASTA SUZANA
1 Uma alegre e divertida cine-ope-
reta ... Paris do século XIX Mou-

, lin Rouge ... suas musicas can-
, ções brejeiras e suas lindas mulhe
.

res ...

.
No programa: Cinelandía

1- Nacional

1 Preço: Cr$ 3,00 único
; Censura até 18 anos.

Previsão do Tempo, até 14 horas

do dia 30:

Tempo: Bom, com nebulosidade;

Tefiperatura: Estável;
Ventos: Variáveis, frescos;
Temperaturas extrPlJlas de hoje;

Móxima 25,3 Minima 20,8;
A temperatura n'Iáxirrta de ontem

ocorreu em Araranguá com 29,8 e

a menor;

Minima foi registrada em Valões

('om 9,7.

JornalUIERNJlTlONll MÁQUINAS, s.HARYESTER
SÃO PAULO

Rua Orl.nt., 5'

I.
RIO DE JANEI�O

Av. O'lwalda Cruz. f11

PORTO ALEGRE

Rua Gaspar Martins, 2Ca

I

,.
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I Garage .Delambert
Já executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento

A VI f� O
Dr. Augusto de Paula
Diretôr do Hospital de

Caridade
Consultas às 11 horas e das
3 às S. Rua Visconde Ouro

Preto, 2 e

Continua operando no

Hospital
Por motivo .de doença não

atende chamados,.
_-._p-"....

� Dr. Polydoro S. Thiag�
. _Miro do Hospital de Caridade de

.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA Ml!DICA - D�STUR·
BIOS DA .GESTAÇAO E DO

,

PARTO
'D:oenças dos 'orgãos internos, eape

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glâ,,:dulaa

internas
nUROTERAPIA - ELECTRQ.
CARMOGRAFIA - :METABOLlS,

.

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

,

inclusive d-urante a noite.
Consultório: Rua Vitor Méireles, 18.

Fone. 702
:R�idência: Avenida Trompowski, 62.

. 'Fone 760

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos Intestinos, reto, anu� e

HemorrQidas. Tratamento da colite
amebiana.

.

Fisioterapia -' Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
mãriamente 1Is 11,30 hrs. e á tarde,
das 16 MS. em diante Residência:
Vidal Ramos, n. 66 - Fone 1.667

.......

Dr. Mário Wendhaueu
Cllnica médica de adultos e' crianças

Consultório - Trajano, 29
Teld. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

o Telef. 812

'.\ CLíNI.'
CA MÉDICA E CIRúRGICA

.

. DO
DR. AUJOR LUZ' .

Médtco-Operador-Parteiro
Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás (i •••••I$.'••��•••••e••e•••e•••e•••••••••
_. Fone 841 .' fi

�ji�����: :.: Credito t li 'Pr i I'onde foi assistente por varres anos, .0
\ •Serviço Cirúé���êiad�Ne�;of. AI1PIO. � A tradiçao de seriedade em Clube de Sorteios, de merca<1orias agora com I

Cirw'gia do estômago e vias circula- .

novos pl·an.os a�optoào" ,,{ leg:sla"o-o vl'gor •
res intestinos delgado e grosso, 11rOl' (I _ �.... .... . li' em

de rins, próstata, bexiga, utero, •ovários e trompas. Varicocele, hídro- • .1cele, varizes e bernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua • aFelipe :�:,:r;��: i�le��ltr�59�a Casa

� Dlsfri�ue 24\ % em premíos eResidência: Rua Esteves Junior, 170; .10 U
•Telef. M. 1�4

. $
.....-----

Atualmente I de Cr$ t).OOO,OO� '5 de 'Cr$ 650,00 e :
:

-

5 ,de Cr$ 250,00 :
.

.�
•

• o valor dos prem los aumenta de acordo com •

:- o <crescimento da arrecadação •
Amélia

. _ ,.
� •••••••••••••••••••••••••••••••••e•••

DR. A. SANTAELLA
(Formado pela Faculdade Nacío
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal .

Ex-interno de Hospital Psiquiá·
trico e Manicômio Judiciário

da oapítal Federal
Ex-interno dá Santa Casa de 1\(i
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
ConsulUirio: j!:difício

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de

valho, 70.
•

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência -

-

1.305.

i

I
Clinica exclusivamente de crianças

!
Rua Saldanha Marinho, 10

Dr�el;;�IoM·F::te. .

\

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.

Telefone: 1.405
Consultas das. 10 ás 12 e das 14 ã.
15 hrs. Residência: Rua Blumenau •

22: - TP.iefone: 1.620

..
'

Dr. M. S. Cavalcanti

Dr. Lins Neves
Moléstias de senbori"

Consultório - Rua João Pinto 1>. 7·
- Sobrada

.

- 'Telefone 1.461
:Residência --' Rua Sete de Setembro

.
- Edifiicio L A, P. da Estiva)

Telefone M.. 834
.��------�--�--------------.------------

TINTURARIA CRUZEIRO
1j'tjr8dentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Rsforma chcpeo»»

Profissi9nal competente - Serviço' repldo e garantido

BOM NEGQ\CIO
para quem possue de Cr$ 10,000,00 a:té Cr$ 100.000,00· renda
certa de.lO·I. ·ao ano com recehimento de ;uros.mensais.

ln/ormações nesta redBÇ;ro.

•

A m'ais moderna creação em
.

refrigerante' é 'o
'"

, ,

r

,

y

es

[xperimente-o. . r 'delicioso
o "Colégio Barriga-V-erde-"

está construido. o seu majesto-
so

.

prédio e necessita de sua

valíosa colaboração.

LEIlll_ A REVISTA
O VALE DO .IT.UAI I

O Crédit�,\M�tuo Predial. ofereefll
aos seus essocíados o melhor pl�'4

. '. no, no melhor sorteio, por Cr$ 5.oaj
mensais.

.

Transport� reguTol'es de, cargas do p'5rto de

'slo F'R4N�ISCO DO SOL para NOVA YORR ,

F lorienôporrs
S âo Frenei eco

Info:rm.ações 'com os Agente.
. .

.- Carlos Ho-epckeS/A - Cl- T�letone 1.212 ( Elid. t eleg, I�if.
do Sul - Carlos Hoel?'Cke S/A .- C� - Telelone 6 MOOR EMACK

Fcbl'io·ant. e distribuidores da. afamada. can- '. Ifeaçõ•• ·OISTINTA· • RIVET.' Po..ue, um gran�
d••ol'timento d. oClsemira.... IPI.ca.do••

'

bl'ln. II bOi" a bal'atol, algodõe•• jmorin• ., o"lamento.
para alfa!atasa que' ..oab.

diretament:=_jda.Snrllh Comlllilt'uló!&fttllf:ll do .tnt.�iol' no IGntid,o d. Ih. fa3QUm' 'Im.
Flol!'i.tU'!lb�H,HBi ....; FILIAIS em ,ShuDonau • Laje.. '

....SEa&�ne�� mg� m SB mm an B5amegemaRm9m�*�.�*E������t aa eASW *B�

I

Mhir!eat'll. A t::€U'C "A CAPITAL- ohomo Q ate&\'tg8.o deli
v:lillUa cn.t�., cl.,.... «;iíllltuo1em "'U�fJ acmpl'tAa.:' MATRIZ em
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mnrinheiro brasileirobravoPalácio, deda condecoraçãosolenidadeA em
da Comarca da Capital, dr. José Ni•.
colau Bom, Diretor de Geografia e

Terras, dr. Batista Chefe do Serviço,
de Aguas, Senhorinha, Miriam 'Ceci __
lia Pereira, Encarregada do expe
diente do Gabinete do Governador'
dr. �Antônío Lopes Cristina, Enge�'
nheiro-�grônomo, dr. Marcilio Mo
ta, Engenheiro Civ:\ Valdir Lima,
Oficial Administrativo da Diretoria.
de T2rras, Hermes Guedes, Oficiãl
Adrninistrativo da Biblioteca Públi
ca, c ainda outras pessoas cujos no

mes escaparam á reportagem .

. A cerimônia foi simples mas tocan
te. Em poucas e comovidas palavras"
o dr. Gross, exaltou o feito heróica
do marinheiro Alfredo Silva, man

dando proceder-se á leitura da co-

municação oficial da outorga da:.

irmão, sr. Fernando F_ Coutinho,
pelo Cônsul Geral Americano, Dr.

Cecil M. P. Cross, que aqui chegou
ontem em avião da ,Cruzeiro, espe
cialmente para êsse fim.
Além dessa autoridade consular,

foram presentes á cerimônia, os

srs. dr. Aderbal Ramos da Silva, Go-

Consoante haviamos noticiado,
realizou-se ante-ontem, ás 15,30 ho

ras, no P.alácio do Govêrno, a sole
nidade da condecoração do bravo

marinheiro brasileiro, Alfredo A.
da Silva, que na última guerra tom

bou, vítima do afundamento do S.

S. SCAPA FLOW, na pessoa de seu

-------:-------_.__ .

Florlaftópoll$, 30 de abrll de 1948

Cristianismo e Democracia vernador do Estado, dr. José Boa

baid, Presidente da Assembléia Le

gislativa, dr. Armando Simone Pe

reira, Secretário da Justiça, Educa
ção e Saúde, dr. João D. Ferreira

Lima, Secretário da Fazenda, dr.
Oton Gama d'Eça, Secretário da

Segurança Pública, Vidal Ramos

Neto, rep. do sr. Leoberto Leal, Se
cretário da Viação, Obras Públi
cas e Agricultura, Contra-Almiran
te Anião Barata, Comandante do. 50
Distrito Naval, acompa-nhado do seu

Ajte, de Ordens, cap.vten. Orlando

Cruzeiro, Sheldon Thomas, €ônsu I

Americano, dr. Rone Amorim, Che
fe da Secção de Intercâmbio Cultu
ral do Consulado Americano, Eras
to Macedo, Presidente do Instituto
Brasil-Estados Unidos, Eurico Hos

terno, Chefe do expediente do mes

mo Instituto, deputados Pinto Ar
ruda e Alfredo Campos, respectiva
mente 10 e ZO Secretário da Assem

bléia Legislativa, Cap. Rui de Souza.
Chefe da Casa Militar do dr. Go
vernador do Estado, dr. Timóteo
Braz Moreira, Delegado de Ordem
Política e Social, dr. Câmara Neto,
Delegado Regional de Policia,' cap,
Pedra Pires, Assistente Militar do
dr. Secretário da Segurança Públi

ca, Jornalistas 'Gustavo Neves, Di
retor da Secretaria da Justiça, Edu
cação e Saúde, e 'Mírnoso Ruiz, Car
los da Costa Pereira, Diretor da

Biblioteca, Otávio de Oliveira,
Diretor do Tesouro,' Nelson Nunes,
Oficial de Gabinete do sr, Governa
dor do Estado, Carlos}}. Gomes,

Isaar comarao

, Quando, certa vez, um repórter perguntou a Roosevelt qual era

o f'ilosof'la que professava, respondeu: "eu sou cristão e democrata -

maâs nada",
Ainda que ° famoso homem público usasse o Iêrmo sígníficando

f-S'lJecífiQam>fm1e a sua r.mação"" partidária, eu dig.o que ser cristão e

democrata _. usando êsle Lôrmo em seu sentido genérico - deve ser

o ideal 'CIe íõdo o indivíduo.

Foi o grande crístão Abraão Lincoln que, no seu' famoso discur

so de Gettysberg, gizou para a eternidade, em frase celébre, a mais

popular definição de democracia: "o govêrno do povo, para o povo

c pelo pOVD". E é, sem dúvida, a sua terra quem melhor tem subido

realizar o estupendo ideal democrát.ico.
De d'ato, nenhum homem {j1:C preze a sua cultura será capaz de

negar que é a democracia ·0 nvlhor sistema para a oríentação dos
.

povos o que será no exercício da �roadeira democracia que as na

ções da {erra terão o seu esplêndor. Aliás, a realidade ínconcussa é

Que são as nações verdadeiramente democrátioas as que se sobres

saem no consenso dos povos.
As oriqetis da democracia.
Ouve-se freqüentemente a asserção de que a democraoia Leve a

sua origem nas .repúblícas gregas. Entretanto, pela definição dada,
verifica-se que numa democracia o povo goza de maioria social e a

exerce para se dn'Igir ,a si .;próprio, tendo 'em vista o dnterêsse geral.
l\esse regime, o govêrno provém da livre escolha dos governados.
Orá, se aplicarmos essa" defdníção, verificaremos que, dí.Iioilrnente,
poder-se-á considerar Atenas uma verdadeira democracia. Basta dizer

Que, no tempo. de Pérícles, havia nessa república 12.000 cidadãos,
os únicos que linham díreítos polítícos, ao lado de 430.000 escravos

sem díreíto algum, Não era o govêrno do povo, mas sim de uma oli-

garquia. .-

Dizem outros que a democracia é f'ruto da mentalidade e espi
rltu saxónicos. Nem esta arfirmação é verdadeira-

.

Em 1215' consagrou-se, pela Magna Charta, a representação do
Em 1215 consagrou-se, pela Marga Carda, a r-epresentaçâc do

povo na Inglaterra. Já no século- VII, porém, <lifirmara-se no Fuero

JUlZgO: "não se fizeram os 'povos para os reis, mas os reis para os

povos: nem os reis criaram 'os povos, mas 'Ü-S povos críararn os reis",
/ Princípios deanoorátícos já existiam no CÓdigo das Sete Partidas 'B

na Constituição de Aragão.
Outra ,é a origem da democracía.
Ela é fruto do Cristianismo. Foi H. Wallace 'quem afirmou que

ela se deriva da Bíblia ·e da 'Sua extraordinár ia ênfase sôbre a digni
dade da pessõa. Bergson diz que a sua essência é evangélica e .tem por
móvel o arnõr.

É esta tradição democrática que se faz sentir na Reforma, ao se

reafirmarem os princípíos genuínos do Evangelho. Neste assunto há

opiniões mais categor ízadas. É Laun quem afirma que, na Reforma
estão os gerrnens vivos da democracia; é Nitti quem; embora cato

líco, reconhece que os movimentos de liberdade e democracia, vieram
depois da Reforma. Buscai ° berço da democracia � diz Erasmo
Braga - ,e cncontr á-Io-ets em Genebra.

Não será outra a nossa conctusão, em se observando que os

países d·{' maior expressão democrátãca são· os de tradição evan

gélica.
Há de fato, uma contribuição inestimável e fundamental prestada

pela Reforma à democracia moderna. A essência. da deruooracra está
no respeíto jà consciéncia humana pela valordzação do homem e pe
ia reconheuírnento de seus direitos dnalienaveís. E a glória impere
cível da revolução do século XVI foi a de defender, centra gregos e

troianos, êstes postulados.

�l�ás" neste ponto, �eHineck, insigme prorfessor de Heidelberg-,
é dasslco na demonstraçao qu'e :fez, se�undo a qual, os Diroeitos elo
Homem. não são uma üonqui-sta da oRev01üçiio Francesa. Ê1es têm' S'la
orig€ill "nos Agree'rnent of the pea<ple, dos soldados de Cromwell e
nas Ord,Clls fundamentais do 'Connecticut redIgidas pelos emigrantes
puritanos de Massachussets, em. 1639.

o Sr. Fernando Coutinho de posse da condecoração
comunicapâo oficial da autorgas
"Medalha do Marinheiro", o que'
foi feito pelo dr. Hone Amorim, en
tregando em seguida, ao irmão de'
Alfredo Silva, com palavras de agra
decimento e de confôrto á f'amilia.,
a honrosa condecoração .

A comunicação oficial é a se-

gninte:
.5 de dezembro de 1947.

11mo. sr. F'erriando F. Coutinho, San

ta Catarina, Ponta Grossa. Brasil.
Prezado senhor,

Por incumbência do Congresso dos
Estados Unidos da América cabe-me a

horn-a de of'erecer-Ihe, -ern nome de AI··

fredo A. da Silva, a Medalha do Mari

nheiro, como homenagem ao maior ser

viço que qualquer pessoa possa prestar
a uma causa ou a um país.

O sr. Sirva desapareceu quando o serr

navro, o S. S. "Seapa F'Iow ", foi torpe
deado e afundado pelo inimigo em 14

Of. de Gabinete do sr. Secretário da guna,.
dr. Ivo Silveira, Prefeito de

t
d.e n�vembl'o de 1?42 .•. �le foi juntar-se-

P 11 1,· d V" I Ch f
à legião daqueles índôrnítos homens do>

Faz. dr. Lauro Bustamante Diretor a lOça, .a1ll1Un o lelra� e e
mar que, nos primeircis tempos desta

do Serviço da Produção Animal, do Serviço de Estrangeiros, Nuno República, tão garbosamente defenderam

dr. Haroldo Pederneiras, Diretor de Gama Lobo d'Eça, Inspetor de Veí- as suas tradições, desafiando a quem

Estradas de Rod!.lgem, dr. Benone cuIas e TI'ánsito Público, Pedro quer que fôsse <!ue impedisse a bandeira.

Laurindo 'Ribas) DI'retoI' do Depar- Garcia, Diretor do Serviço de Fis-
americana de flutuar nos mastros de'

. seus navios. Foi um daqueles de quem
tamento de Satide, dr. Elpidio l:1ar- calizaç.ão de Fazenda, dr. Fernando a Nação dependeu para conservar DOs

bosa, Diretor do Departamento ..fe Wendhausen, Diretor do Gãbinete sos barcos m,vegando pelos mares

Educação, dr. Domingos Trindade, de Identjficação Médico Legal, dr. cheios de perigo; para transportar nQs-

Afonso M. Cardoso da Veig'a, Chefe sas tropas· através daqueles mares; e

Diretor de Obras Públicas, dr. Rf.!- para fazer chegar àquelas mesmas tro-

'nato Gutierre, Dire�or do Montepi... do Serviço do ;Fomento Agricola, dr. pas o' equÍ!iamel1to tão vital e essenci-

dos Funcionários Públicos Esta· Nicolau Oliveira, Promotor Público Conclue n.a la pãg.
duais, Mário Cândido da 'Silva, Con
tador Geral do Estado, dr. Celso
Fausto .de Souza, Superintendente
da Administração do Pôrto da La-

V.AI SER 'APURADA
SÁ0 PAULO, 29 (A. N,) - O r'equeri:me'IJito do líder do PSD foi

a�rcryado. Ês,se requerimento é no sentido- doe ,ser desig'uada' 'Uma co.
_lls,sao para apu�a� os jatos- r·elaciO'l13Jdos com a denuncia(ja tentativa
de suborno de varlOS .deputado,s. FRECHANDO D ••

De início os nossos sinoeros parabens aO sr. dep,uLado
Oswaldo Cabral .po-r haver, afinal, com'seguido assumir a li

derança d'e sua bancada. Para:bens e paTabens. Que ° líder

efetivo se demore .alguns dias fora, para que sua 'exce-lência

'esquente o 'lugar. Que o· sub-líder também não regresse jál
e já! E, ainda, que o sr. Dalcanale ,não SEr lerrilire de vir cum

pri·r o mandato! Que tudo isso não acon.t.eça, pois., se acon

tecer ,pu terei' a má 'Sorte de ter por compantieiro nas galerias
aquêle pel'ú C!'ue queria ser áuuia, paI.' não nascer para vôos
1'asteil'os· Da'quele mesmo que de fUltur.o deputado-' f�d'eral -

(o velho prato de lentilhas) - acabou üH' qual 'eu:' supl'ente!
GVILHElf.ME TAL

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,.
CO�EIRAS,
f R I E I R A S�
ESPINHAS, ETC.NUNCR. EXISTIU IGURl ó' f

I
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